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Przyjmuje się, że dziecko powinno prawidłowo wymawiać wszystkie głoski około 5-7 roku życia, 
najkorzystniej przed rozpoczęciem nauki pisania i czytania, gdyż są to umiejętności, w których opanowaniu pomaga 
poprawna wymowa. Jeśli dziecko ma utrwaloną wadę wymowy, jej zlikwidowanie wymaga 
czasu. Dzieci dotknięte wadami wymowy często stają się nieśmiałe, zamknięte w sobie, mają 
utrudniony kontakt z innymi. Ważne jest, aby wiedzieć, jak przebiega prawidłowy rozwój 
mowy i jakie sygnały mogą nas niepokoić. 
Umownie rozwój mowy przebiega prawidłowo, jeśli: 
1. Do ukończenia 1 r. życia naśladuje dźwięki zasłyszane z otoczenia, potrafi wymawiać 
proste sylaby: ma, ba, la, ta, a nawet pierwsze słowa: mama, tata, baba, lala. 
2. Dziecko dwuletnie posługuje się wyrazami, rozumie o wiele więcej słów  
i zdań, niż jest w stanie samodzielnie wypowiedzieć, doskonali artykulację samogłosek: a, o, u, e, y pojawiają się 
spółgłoski: m, p, b, t, d, n, k, ś, ć, ź, dź. 
3. Trzylatek potrafi porozumiewać się z otoczeniem prostymi zdaniami, pojawiają się spółgłoski k, g, s, z, c, dz . 
4. Czterolatek mówi już zdaniami , doskonali wymowę i słownictwo, wymawia spółgłoski k, g, s, z, c, dz  
pojawiają się głoski r, sz, ż, cz, dż. 
5. Dziecko po ukończeniu 5/6 r. życia wymawia głoski: sz, ż, cz, dż oraz r. 
6. Sześciolatek /siedmiolatek ma utrwaloną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia. 

Pamiętajmy jednak,  iż rozwój mowy nie u wszystkich dzieci przebiega jednakowo: u jednych szybciej, u 
innych zaś wolniej. Różna może być kolejność pojawiania się poszczególnych głosek w trakcie rozwoju mowy. 
Stopień rozwoju mowy w danym momencie zależy od różnych czynników. Do najważniejszych należą 
psychofizyczny rozwój dziecka oraz wpływ środowiska. 
KIEDY ZGŁOSIĆ SIĘ DO LOGOPEDY? 

Bywają rodzice, którzy wiedzą, że dziecko ma wadę wymowy, ale czekają aż problem sam minie. Bywają 
też i tacy, którzy przychodzą z trzylatkiem mocno zaniepokojeni faktem, że ich pociecha jeszcze nie wymawia 
głosek sz, ż, cz, dż lub r. Wszystko co jest odstępstwem od normy, może oznaczać problem, choć oczywiście nie 
musi.  

Są jednak sygnały, które powinny rodziców zaniepokoić: 
1. Trzylatek jeszcze nie mówi – porozumiewa się za pomocą gestów i sylab. Są to symptomy opóźnionego 
rozwoju mowy, taka sytuacja utrudnia nawiązanie dziecięcych przyjaźni i obniża samooceną dziecka. Możemy 
zaoszczędzić dziecku tego poprzez odpowiednie ćwiczenia zalecone przez specjalistę. 
2. Dziecko podczas artykulacji wsuwa język między zęby. Na każdym etapie wiekowym jest to wada, dlatego im 
dłużej zwlekamy, tym bardziej ją utrwalamy. 
3. Zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy. 
4. Dziecko nie słyszy dobrze, np. szeptu. 
5. Nawykowo mówi przez nos. 
6. Nie wymawia samogłosek ustnych ( a, o, u, e, i, y ) pod koniec 3 roku życia. 
7. Po ukończeniu 4 roku życia dziecko zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne: d na t , w na f, g na k, b na 
p. Zastępowanie głosek trudniejszych nie jest wadą, lecz swoistą cechą rozwoju mowy. Jeśli jednak podczas 
wymawiania głosek dziecko nie zastępuje jej inną, lecz wyraźne ja zniekształca potrzebna jest pomoc logopedyczna. 
8. Lekki zacinanie, powtarzanie sylab przez dziecko – może być oznaką tzw. rozwojowej niepłynności mowy 
związanej z tym, ze rozwój myślenia i zasób słownictwa biernego  rozwija się szybciej niż umiejętność 
wypowiadania przez dziecko swoich myśli. Jeśli jednak problem będzie się nasilał,  potrzebna jest konsultacja ze 
specjalistą. 
          Na koniec bardzo ważna informacja: Z wady wymowy się nie wyrasta!  
Często słyszymy: „poczekaj on z tego wyrośnie...” – jednak to zdanie nie ma żadnych podstaw naukowych. Nie 
podjęta w porę terapia logopedyczna utrwala wadę wymowy a w szkole powoduje trudności w czytaniu i w pisaniu, 
oraz może być przyczyną zaburzeń emocjonalnych u dziecka.  

Opracowała Agnieszka Olechno 

ARTYKUŁ MIESIĄCA: Kiedy mowa jest prawidłowa… 
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 marzec – zapisy dzieci do przedszkola 
 2. 03 – „Słoń Ambroży idzie na bal”- 

audycja muzyczna 
 marzec - „Powitanie wiosny” 
 marzec – warsztaty wielkanocne dla 

rodziców 
 marzec – mini playback show „Od 

przedszkola do Opola” 

 26. 04 – Cyrk Fokus dla dzieci 
 kwiecień – „Dzień Ziemi” 
 kwiecień – „Dzień Książki”- 

wycieczka do Biblioteki Dziecięcej 
 kwiecień – zajęcia otwarte w grupie 

Bratków 
 maj –  wydanie kolejnego numeru 

gazetki przedszkolnej „Kwiatuszek" 

 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, pogodnych  

Świąt pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego  
nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród  

przyjaciół oraz wesołego "Alleluja" 
życzą Dyrekcja, 

Pracownicy i Dzieci 
Przedszkola nr 5 i Miejskiego Żłobka 

w Sokółce 

 

 
 
 

FIOŁKI I RUMIANKI 

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA… 
 

NASZE PRACE… 
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MACZKI 

STOKROTKI 

 
BRATKI 

 

FIOŁKI I RUMIANKI 
wiersze 
„Głaszczę tak” 
Głaszcze miękko, tak, tak, tak, 
puka – puk, puk ,puk, 
drapie – drap, drap, drap, 
szczypie – aj, aj, aj, 
tańczy – hop, hop, hop, 
klaszcze – brawo! Klap, klap, klap, 
dobranoc – pa, pa, pa. 
  „Poruszamy” 
Poruszamy rączkami, 
poruszamy paluszkiem, 
poruszamy nóżkami, 
i poruszamy brzuszkiem. 
Teraz się zmęczyłem, 
 

 a z tych nasion będą kwiatki. 
Ref: Kwiatki bratki i stokrotki  
dla Malwinki, dla Dorotki, 
kolorowe i pachnące, 
malowane słońcem. 
Mam konewkę z dużym uchem, 
co podlewa grządki suche, 
mam łopatkę oraz grabki, 
bo ja dbam o swoje kwiatki. 
Ref: Kwiatki bratki i stokrotki… 
STOKROTKI 
wiersze 
„Wiosenne kwiaty” 
już kwiaty zakwitają 
w lasach, ogrodach i na łąkach 
- mówią o tym, że nadszedł 
 

Brudne ścieki precz od rzeki, 
na porządki nastał czas. 
Ref.: Niech się lasy zielenią, 
3. Kiedy razem posprzątamy, 
zdrowszy będzie każdy z nas. 
Bałaganić już nie damy, 
na porządki nastał czas. 
Ref.: Niech się lasy zielenią… 
BRATKI 
wiersze 
„Marzec – czarodziej”  
Chodzi marzec - czarodziej, 
po chmurach, po lodzie. 
Aż tu nagle hokus - pokus: 
i już pączki na patyku 
i już trawka na śnieżniku. 
 

WIERSZE I PIOSENKI: MARZEC, KWIECIEŃ 
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niczym nie poruszę, 
siedzę na podłodze, 
bo odpocząć muszę. 
piosenki  
„Kolorowe kredki” 
Kolorowe kredki w pudełeczku noszę, 
Kolorowe kredki bardzo lubią mnie, 
Kolorowe kredki kiedy je poproszę, 
Namalują wszystko to co chcę. 
Namalują domek i na płocie kota 
I wesołe słonko na pochmurne dni 
A gdy w kosmos lecieć przyjdzie mi 
ochota 
Prawdziwą rakietę namalują mi. 
„Mam chusteczkę” 
Mam chusteczkę haftowaną, 
co m cztery rogi, 
kogo kocham, kogo lubię 
rzucę mu pod nogi, 
tego kocham, tego lubię 
tego pocałuję, 
a chusteczkę haftowaną 
tobie podaruję. 
piosenki 
MACZKI 
wiersze 
 „W Marcu” 
Raz śnieg pada, a raz deszczyk. 
Na jeziorze lód już trzeszczy. 
Błękit nieba lśni w kałuży 
Bałwan w słońcu oczy mruży. 
-Koniec zimy. Przerwa. Dzwonek 
- To nie dzwonek! To skowronek! 
„Kwiaty” 
W kąciku przyrody zrobimy porządki 
Ustawimy kwiaty na oknie w dwa rządki. 
Niech słoneczko je rozgrzewa, woda je 
podlewa Ewa. 
Urosną nam kwiaty wysokie do nieba.  
piosenki  
 „Wiosna” 
Tam daleko gdzie wysoka sosna  
maszeruje drogą, mała wiosna.  
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki  
i jeden warkoczyk krótki. 
ref: Maszeruje wiosna  
a ptaki wokoło,  
lecą i świergocą  
głośno i wesoło  
Maszeruje wiosna  
w ręku trzyma kwiat.  
Gdy go w górę wznosi,  
zielenieje świat.  
ref: Maszeruje wiosna… 
„Kwiatki Bratki i Stokrotki” 
Jestem sobie ogrodniczka, 
mam nasionek pół koszyczka,  
jedne gładkie, drugie w ciapki, 
 

czas wiosny i słonka. 
przyszły do nas kwiaty w gości 
w swej wiosennej szacie, 
popatrzcie uważnie, może je poznacie? 
pierwszy to przebiśnieg biały. 
drugi – to stokrotka kwiatek bardzo mały, 
trzeci jest jak złota łąka, 
to kaczeniec cały w pąkach 
czwarty - to krokus fioletowy, 
piąty tulipan purpurowy, 
i szósty – to żonkil w żółtym kolorze, 
to ostatni słoneczny kwiatek 
do wazonu sobie włożę. 
„Pan policjant” 
Ruch dziś taki na ulicy, 
Pędzą auta jak szalone. 
Chciałbym przejść na drugą stronę 
Ale światło jest czerwone. 
Jak dyrygent podniósł rękę, 
Samochody przed nim stają 
Pan policjant, pan policjant 
Wszyscy zawsze go słuchają 
Gdy na jezdni się zagapisz, 
Albo czasem zmylisz drogę, 
Nie płacz, nie martw się, bo przecież 
Pan policjant ci pomoże. 
piosenki 
„Nie śpijcie, kiedy wiosna” 
1. Wiosna biega po łące, 
Deszczem trawy podlewa,  
popędza kwiaty, by rosły, 
otwiera liście na drzewach. 
Ref. To słońcem błyśnie, to deszczem 
pryśnie, To śniegiem sypnie, to wiatrem 
świśnie. 
Nie śpijcie, kiedy wiosna, 
 Nie śpijcie, kiedy wiosna! 
2. Wstawajcie śpiochy zimowe, 
Spałyście smacznie jak susły, 
Kubeł wody na głowę, 
Brzuch napełnijcie pusty! 
Ref. To słońcem błyśnie… 
3. Wiosna biega po lesie, 
Budzi ospałe zwierzęta, 
Śpiew ptaków z wiatrem niesie, 
Bo wiosna o wszystkich pamięta. 
Ref. To słońcem błyśnie… 
„Posprzątajmy świat” 
1.Tyle śmieci jest na świecie, 
tyle brudu wokół nas. 
Wszędzie śmieci te znajdziecie 
na porządki nastał czas. 
Ref.: Niech się lasy zielenią… 
niech śmieci zniknie ślad. 
Posprzątajmy ziemię, 
posprzątajmy świat. 
2.Czemu ludzie żyją w brudzie? 
Cierpi rzeka, łąka, las. 

Och , ten marzec - czarodziej!  
Chodzi marzec - czarodziej, 
Po chmurach, po lodzie. 
Aż tu nagle hokus - pokus: 
słońce rzuca swe błyskotki, 
że aż mruczą bazie -kotki 
Och, ten marzec -czarodziej! 
Chodzi marzec - czarodziej, 
po chmurach, po lodzie. 
Aż tu nagle hokus - pokus : 
przez kałuże skaczą kaczki, 
żółte kaczki - przedszkolaczki . 
Och, ten marzec - czarodziej ! 
„Strażak” 
Granatowy mundur nosi 
i na głowie hełm srebrzysty 
czy poznajesz tego pana, 
który służy ludziom wszystkim. 
on nie boi się niczego 
wielka drzemie w nim odwaga 
kiedy pali się ognisko 
on ugasić je pomaga 
jeśli chcesz być przyjacielem 
strażaka dzielnego 
to się nigdy zapałkami  
nie zabawiaj, mój kolego. 
piosenki 
„Fikający zuch” 
Gimnastykuj się codziennie . 
Zobacz jakie to przyjemne. 
REF. W zdrowym ciele , zdrowy duch 
Pokaż jaki z ciebie zuch. 
Raz przysiady, raz podskoki . 
Ręce w górę lub na boki. 
REF. W zdrowym ciele… 
Mocne nogi , plecy proste. 
raz fikołek , a raz mostek. 
REF. W zdrowym ciele … 
„Duszki, duszki” 
Żyją w lesie małe duszki,  
które czyszczą leśne dróżki 
Mają miotły i szufelki i do pracy zapał 
wielki. 
REF: Duszki , duszki, 
duszki leśne wstają co dzień 
bardzo wcześnie 
i ziewając raz po raz , 
zaczynają sprzątać las. 
 
Piorą liście , myją szyszki, 
aż dokoła wszystko błyszczy. 
muchomorom piorą groszki, 
bo te duszki to czyścioszki. 
REF: Duszki, duszki.. 
Gdy ktoś czasem w lesie śmieci, 
zaraz duszek za nim leci, 
zaraz siada mu na ręce, 
grzecznie prosi : ,,Nie śmieć więcej,, 
 UWAGA!!! 

Drodzy Rodzice pamiętajcie Gazetka Przedszkolna „Kwiatuszek” ukazuje się co 2 miesiące. 
Następne wydanie już w maju. Serdecznie zapraszamy. 

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 85 – 711 – 25 – 39 
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